
 

  Votre prénom en hébreu et en arabe 
 

Abel هابيل אבל אבל 

Adèle آدیل אדל אדל 
Adeline آدیلين אדלין אדלין 
Adrien أدریان אדריאן אדריאן 
Agnès آنييس אנייס אנייס 
Alain أالن אלאן אלאן 

Alexandre إسكندر אלקסנדר אלקסנדר 
Alexis ألكسي אלקסיס אלקסיס 

Ali علي אלי אלי 

Alice آليس אליס אליס 
Alicia יהאליס  آليسيا אליסיה 
Alizée آليزیه אליזה אליזה 

Amanda أماندا אמנדה אמנדה 



Amélie آميلي אמלי אמלי 
Amira أميرة אמירה אמירה 
Anaïs أنایيس אנאיס אנאיס 
André أندریه אנדרה אנדרה 

Angélique ליק'אנג ליק'אנג   أونجيليك 
Angelle ל'אנג ל'אנג   أنجيل 
Anne آن אן אן 

Anne-Marie מרי-אן מרי-אן    ماري-آن  

Annette آنيت אנט אנט 
Annick آنيك אניק אניק 
Antoine أنطوان אנטואן אנטואן 
Antony أنطوني אנטוני אנטוני 
Ariane آریان אריאן אריאן 
Aristide آریستيد אריסטיד אריסטיד 
Arlette آرليت ארלט ארלט 



Armand أرمان ארמנד ארמנד 
Arnaud וארנ  آرنو ארנו 
Arthur آرثر ארטור ארטור 
Astride آسترید אסטריד אסטריד 
Aude أود אוד אוד 

Audrey أودري אודריי אודריי 
Aurélie أورلي אורלי אורלי 
Aurélien أورليان אורליאן אורליאן 

Axel / Axelle آآسيل אקסל אקסל 
Aziz عزیز אזיז אזיז 

Barbara بربارا ברברה ברברה 

Bastien باستيان בסטיאן בסטיאן 

Béatrice بياتریس באטריס באטריס 

Benjamin بنجامان בנימין בנימין 

Benoît بنوا בנואה בנואה 



Bérangère ר'ברנג ר'ברנג   بيرانجير 

Bérénice بيرینيس ברניס ברניס 
Bernadette بيرنادیت ברנדט ברנדט 

Bernard برنار ברנר ברנר 

Bertrand برتران ברטראן ברטראן 

Blaise بليز בלז בלז 
Blandine بالندین בלנדין בלנדין 

Boris بوریس בוריס בוריס 
Bruno برونو ברונו ברונו 
Carine آارین קרין קרין 

Carla آارال קרלה קרלה 

Casimir آازیمير קזימיר קזימיר 

Catherine آاترین קטרין קטרין 

Carole آارول קרול קרול 

Caroline آارولين קרולין קרולין 



Cécile سيسيل ססיל ססיל 

Cécilia سيسيليا ססיליה ססיליה 

Cendrine سندرین סנדרין סנדרין 

Chantal شنتال שנטל שנטל 

Chahrazad شهرزاد שהרהזד שהרהזד 

Charles شارل שרל שרל 

Charlotte شارلوت שרלוט שרלוט 

Chloé آلویه קלואה קלואה 

Christelle آریستيل קריסטל קריסטל 

Cindy سندي סינדי סינדי 

Cynthia سنتيل סינטיה סינטיה 

Claire آلير קלר קלר 

Clarisse آالریس קלריס קלריס 

Claude آلود קלוד קלוד 

Clémence آليمانس קלמנס קלמנס 



Clément آليمان קלמנט קלמנט 

Clémentine آليمانتين קלמנטין קלמנטין 

Cloé آلوه קלואה קלואה 

Coralie آورالي קורלי קורלי 

Corinne آورین קורין קורין 

Damien داميان דמיאן דמיאן 

Daniel دانييل דניאל דניאל 

David دافيد דויד דויד 

Daphnée دافنيه דפנה דפנה 

Delphine دلفين דלפין דלפין 

Denis دني דניס דניס 

Denise دنيز דניז דניז 

Didier ידיהד  دیدیيه דידיה 

Dominique دومينيك דומיניק דומיניק 

Dorothée دوروتيه דורוטה דורוטה 



Edmond أدمون אדמונד אדמונד 
Edouard إدوار אדוארד אדוארד 

Elise أليز אליז אליז 
Elodie إیلودي אלודי אלודי 
Emile إميل אמיל אמיל 
Emilie إیميلي אמילי אמילי 
Emilien إیميليان אמיליאן אמיליאן 
Estèle إیستيل אסטל אסטל 

Etienne إیتيين אטיאן אטיאן 
Fabien فابيان פביאן פביאן 

Fabienne فابيين פביאן פביאן 

Farid فرید פריד פריד 

Flora فلورا פלורה פלורה 

Fouad فؤاد פואד פואד 

Gaël غائيل גאל גאל 



Garance غارانس גרנס גרנס 

Georges ורג'ג' 'ורג'ג   جورج 

Gérard ררד'ג ררד'ג   جيرار 

Gertrude רטרוד'ג רטרוד'ג   جيرترود 

Ghislain יסלאן'ג יסלאן'ג   غيسالن 

Ghislaine יסלאן'ג יסלאן'ג   غيسلين 

Gilbert ילברט'ג ילברט'ג   جلبير 

Hakim حكيم חקים חקים 

Hugo هوجو הוגו הוגו 

Hugues هوج הוג הוג 

Igor ورإیج איגור איגור  

Isaac إسحاق יצחק יצחק 
Laurent لوران לוראן לוראן 
Louis لوي לואי לואי 
Louise لویز לואיז לואיז 



Lucie لوسي לוסי לוסי 
Lucien لوسيان לוסיאן לוסיאן 
Lydie ليدي לידי לידי 

Madeleine مادلين מדלן מדלן 

Marie ماري מרי מרי 

Maud مود מוד מוד 

Michel ميشال מישל מישל 

Michèle ميشيل מישל מישל 

Muriel موریيل מוריאל מוריאל 

Nadine نادین נדין נדין 
Noémie نوئمي נעמי נעמי 
Olivier أوليفييه אוליויה אוליויה 
Omar عمر עומר עומר 

Patrice باتریس פטריס פטריס 
Paul / Paule بول פול פול 



Pierre بيير פייר פייר 

Quentin טאןקנ קנטאן  آونتان 

Raoul راؤول ראול ראול 

Rémi ریمي רמי רמי 

Romain رومان רומאן רומאן 

Sophie سوفي סופי סופי 

Sylvie سيلفي סילבי סילבי 

Thérèse تيریز טרז טרז 

Victor فكتور ויקטור ויקטור 

Yves إیف איב איב 
Xavier آزافييه קסביה קסביה 
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